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الباب األول

مقدمة

أ. خلفية المشكلة

. واحلادثة الىت وقعت باإلزدهارانإن العلوم والتكنولوجيا يف هذا العصر احلاضر يتطور 

لغة دورا ضروريا يف هذا التطوير.ل. وال شك أن املعرضانتشرت سريعة إىل مجيع العامل وكذلك اخلرب 

فهيالفردحياةيفكربىوظيفةللغةإنفألجل ذلك، ينبغى لكل شخص أن يتعلم اللغة.

ءاملرتصالالوسيلةهيوأفكار،وإحساسامننفسهيفجييشعماللتعبريءاملريتخذهااليت

تنبغي أن مزية للغة العربية٠1منحاجاتيريدهومامآربمنإليهمايصبوحيققاالتصالوبذا٠بغريه

األمة املسلمني والسيما ملن يتخصص يف اللغة العربية تعطى الدافعية اللغة وكاللغة الدينيةاللغةأل

ومن تلك الدافعية نرجو من األجيال ليشرتكوا 2التكنولوجية أو لغة االتصال الدولية.اللغةوالعلومية

ا لتعلم اللغة العربية.يفعال

الثانوية يف إندونيسيا، ألن ترابط اللغة واللغة العربية هي مادة دراسية معلمة يف املدرسة 

العربية بالدين والعلوم فاللغة العربية جزء ال يتخلع عن املواد الدراسية املعلمة يف املدرسة الثانوية. إن 

٩،ص١٩٨٨الدكتورجورتالركايب،تدريساللغةالعربية،دارالفكر،سورية،1
2Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metodologi Pengajaran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.11
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بناء قدرة الطالب على الالتطوير و ولإلشرافوتعليم اللغة العربية هو عملية التعليم املواجهة للتشجيع

3أو سلبيا.إجيابيااستخدام اللغة العربية 

إن غرض درس اللغة العربية ىف املدرسة لتطوير القدرة على اتصال اللغة العربية شفهيا أو  
القراءة والكتابة.والكالموتوى على مهارة االستماعكتابيا، وتلك املهارات حت

مهارة و درسة الثانوية هي مهارة االستماعم اللغة العربية يف امليوإحدى نطاقات تعل

دف إىل جعل املتعلمني قادرين و الكالم مهارة القراءة ومهارة الكتابة. وعموما أن مهارة الكالم 

على االتصال باللغة العربية شفهيا باجليد واالستحقاق مناسبا باللغة الىت تعلموها. واملراد 

وللوصول إىل 4ن وميكن إقباهلا على الشكل االجتماعي.باالستحقاق هنا إلقاء الرسالة إىل األخري

مهارة االتصال حنتاج إىل أنشطة التمارين الكافية املؤيدة.

هي مقاربة تقول إن اللغة هي ما تتعلق مبا يتمكن االتصايلملدخلوتعليم اللغة من خالال

، وبعبارة أخرى ىاللغو فعلها باللغة أو صدق املعىن الذى يعرب من خالل اللغة، وال ترتبط بالعنصر

املدح أو لتعبري املعىن اخلاص وبدون والنصيحةوالتغرير والدعوةىولطلب العفو أننا نستخدم اللغة

م اللغة االتصالية ي) أن تعل80- 1991إىل قول "رجيارد روجريس (اعتبارا5البحث عن القواعد.

6التفاعل لتكميل املعلومات.وتداول املعنىومهارة االتصال كتوزيع املعلوماتهي تطوير

3Faisal Hendra, dkk, 2007, Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah, Jakarta: Gaung
Persada Press
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, Remaja
Rosdakarya,2011,h.136
5Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer, Pekanbaru: Zanafa
Publishing,201,h.59
6 Promadi, Cara Praktis Mengaplikasikan Communicative Langguage Teaching Dalam
Pembelajaran Bahasa, Pekanbaru : Suska Press, 2008,h.19
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جلعل مستخدمي اللغة يتبادلون املعلومات نشاط فجوة اإلعالمواهلدف الرئيسي من 

هذا النشاط إلقاء الرسالة احملتاجة إليها عند االتصال إما لطلب منباألخرين. والغرض الرئيسي

املعلومات أو إعطاء املعلومات. وينبغى للمتعلم أن يطلب مصدر املعلومات لتكميل نقصان 

ادلةاملعلومات من خالل العمل اجل كل علىاحملادثة واملناقشة. وينبغى وماعي يف النشاط اللغوي كا

ويشجع نفسه لتعبري الفكرة ورأيه.متعلم أن يطور معرفته

ميارس املتعلم نفسه الستخدام اللغة طبيعيا. والتعويد نشاط فجوة املعلوماتومن خالل 

اللغوي اجليد والصحيح ينتج املهارة اللغوية منذ البداية.

ليتصلوا باللغة العربية، ويستطيع الطالب أن الطالبوهذا النشاط يعطى الفرصة إىل

النطق، وأصبح الطالب أشد شجاعة للتكلم مع أصدقائهم، وهلم املسؤولية إلعطاء ينتجوا عدة 

املعلومات شفهية إىل زمالئهم. وإن كان بعض الزمالء ال ميلكون املعلومات فال يستطيعون أن 

م جيدة، فألجل ذلك أن كل منهم ميلكون الدور الضروري يف عملية تعلم احمل .ادثةيكملوا واجبا

املعلومات داخل الفصل يستطيع أن يرقي قدرة الطالب علىفجوة حثة أن نشاط وأيقنت البا

.للغة العربية ىف عملية التعلم والتعليمادثةاحمل

كثريةمنالثافصللل"املتقني" بباكنبارواللغة العربية ىف املدرسة الثانوية موادتوموضوعا

.احملادثةيفالطالبقدرة. وذلك الدرس يهدف إىل ترقيةالقدمكرةواملهنةولساعةامنها:
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ا الباحثة ىف املدرسة الثانوية "املتقني" باكنبارو ىف الصفاملالحظةبناء على  لالىت قامت 

الثامن الذى يتكون من مخسة صفوف، وتقوم الباحثة بعشوائية تلك الصفوف. يصنع مدرس اللغة 

العربية برنامج حفظ املفردات العربية ليقدروا على االتصال باستخدام اللغة العربية مع أصدقائهم 

. داخل الفصل أو خارجه. وهناك وقت إضايف لتعلم اللغة العربية تعىن مخس ساعات لكل أسبوع

الربنامج الذى وهذا الربنامج يهدف إىل تكوين الطالب القادرين على فهم درس اللغة العربية. و

اقرتح عليه مدرس اللغة العربية يوافقه رئيس املدرسة. بالنسبة إىل الواقع الذى وجدته الباحثة أن قدرة 

م ال يقدرون على اللغة العربية. احملادثةالطالب على االتصال باستخدام اللغة العربية غري جيدة أ

وهذه احلالة تعرف من الظواهر التالية :

الطالب على تقدمي السؤال إىل املدرس عما يتعلق باملادة املبحوثةضعيفةةقدر )1

الطالب على إجابة سؤال املدرس عما يتعلق باملادة املبحوثةضعيفةةقدر )2

باملادة املبحوثةالطالب على تقدمي الرأي أو الفكرة عما يتعلقضعيفةةقدر )3

الفصلداخلبيتهماالتصالاداةاالماللغةاحياناوقوميةلغة الطالبيستمل)4

وخارجه

اجلديدةالعربيةاملفرداتدفتالطالبماعند)5

بأنفسهمالطالبقلتاليس)6
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بالنظر إىل الظواهر يعرف أن الطالب مل يقدروا على االتصال باللغة العربية، فلذا حنتاج إىل 

الطريقة مجعها الطرق هي سرية احلال عن رأى الطريقة جلعل الطالب قادرين على االتصال.

توجه باستخدام نشاط فجوة املعلوماتاالتصايلملدخلاوتعلم اللغة العربية باستخدامالشخص.

داخل الفصل بدون اخلوف واحلياء.احملادثةالطالب ملمارسة 

باستخدام االتصايلاملدخلفعالية بناء على البيان السابق تتجذب الباحثة للبحث عن 
"املتقني" بباكنباروالثانويةباملدرسةاحملادثةيفالطالبقدرةلرتقيةاملعلوماتنشاط فجوة

ختيار الموضوع :إفيدوافعال.ب

ع منها: فهذا املوضوع لعدة الدواالباحثةختتار

م اللغة العربية.ييف تعلباستخدام نشاط فجوة املعلوماتاالتصايلاملدخلمعرفة فعالية .1

من قبل. ببحثهاملوضوع مل يقم به أحد اهذ.2

قاتو حبسب البيانات واألموال واألةهذا البحث مناسب بقدرة الباحث.3
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. توضيح المصطلحاتج

ذا والبتعاد الفهم املخطئ عن هذا املوضوع فتوضح الباحثة املصطلحات  املتعلقة 

املوضوع.

النوعية والوقت) قد حتصلت عليها، وكلما و الية هي مقياسة حتقق مدى (الكميةالفع.1

7ارتفع مدى املئوية احملصولة عليها ارتفعت فعاليتها.

8م اللغة الىت ال متلك املعلومات غري كاملة.يفجوة املعلومات هي مادة تعل.2

هي افرتاضات/ حقيقة االتصال.التصايلاملدخلا.3

9الرتقية هي ارتفاع الدرجة أو ارتفاع نوعية النفس..4

قالإذاالفرديفعلهأنميكنماإىلتشريالىتالقابليةتقاتيلهاحاضرةمهارةالقدرةهى.5

.10املناسبالتدريب

أووالتلميذاملدرسبنياحملاورةبوسيطةالعربيةاللغةمادةتقدمييفالطريقةهياحملادثة.6

.11املفردةاليهماملدرستعزيزوالتلميذبامتناعبني

7http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-evektifitas:Sabtu 23 Februari 2013 05.03
pm WIB
8Promadi, Op-Cit,h.28
9Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gita Media,
2005. H. 180
.حممدعلىخوىل10 .1981.بريوت.دارالعلمللماليني.قاموسالرتبيهإجنليويةعرىب 447.ص
11Tayaryusufdansyaiful Anwar , MetodologiPengajaran Agama danBahasa Arab, Raja
GrafindoPersada, Jakarta, 2007, h 191
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. المشكالتد

. تقديم المشكلة1

فتقدمي املشكالت يف هذا البحث فيما يلى:بناء على خلفية املشكلة السابقة

ياليوميفإىل جعل اللغة ألة االتصاليهدةاالتصايلملدخلا.1

مطابقة بإحدى وظائف اللغة كألة االتصالالتصايل املدخلابم اللغة يإن تعل.2

إنتاج كثر النطقللغة العربية وبافياحملادثةعلومات يعطى الفرصة للطالب نشاط فجوة امل.3

الطالب ىف تعلم اللغة يواجههااملعلومات يستطيع أن يعاجل مشكلةتطبيق نشاط فجوة .4

العربية

املتقنيالثانويةاملدرسةيفنشاط فجوة املعلومات مل يطبق من قبل.5

. تحديد المشكلة2

حتدد الباحثة املشكالت املوجودة يف هذا البحث لتكون منظمة، فيما يلى:

ترتكز الباحثة للقيام بالبحث يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية "املتقني" بباكنبارو..1

عالمنشاط فجوة اإلباللغة العربية باستخدام احملادثةاحملاولة لرتقية القدرة على .2
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. تكوين المشكلة3

بناء على حتديد املشكلة السابق فتكوين مشكلة البحث فيما يلى

رقي يستطيع أن ياتاملعلومنشاط فجوة من خالل استخدام االتصايلملدخلاهل .1

رسة الثانوية "املتقني" باملدينيف الفصل الثاالعربيةباللغةاحملادثةعلى قدرة الطالب

بباكنبارو؟

باملدرسة الثانوية "املتقني" بباكنبار ينالثادى ترقية قدرة الطالب على يف الفصل اميإلى.2

؟نشاط نشاط فجوة املعلوماتالتعليم من خالل استخدام عمليةاتباعبعد 

د. أهداف البحث وفوائده

. أهداف البحث1

رقي قدرة الطالب علىيستطيع أن ي، هل نشاط فجوة املعلوماتملعرفة استخدام .أ

باملدرسة الثانوية "املتقني" بباكنبارو.ينيف الفصل الثاالعربيةباللغةاحملادثة

باملدرسة الثانوية "املتقني" ينيف الفصل الثااحملادثةملعرفة مدى ترقية قدرة الطالب على.ب

نشاط فجوة املعلوماتالتعليم من خالل استخدام عمليةاتباعبباكنبار بعد
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. فوائد البحث2

اللغة العربية من خالل استخدام باحملادثةالطالب على للباحثة، إللقاء املعلومات عن قدرة .أ

نشاط فجوة املعلومات

نشاط فجوة املعلوماتللمدرسني والسيما مدرس اللغة العربية ليجعل استخدام تقنية .ب

يف عملية والتعليم.ءإجراكاخليار 

باللغة العربية.احملادثةقدرة الطالب علىللطالب، إلعطاء الدافعية إىل الطالب، لتمرين.ج

قدرة مدخل وتعليل لرتقية نشاط فجوة املعلوماتللمدرسة، إن التعليم باستخدام تقنية .د

العريب.احملادثةالطالب على


